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NIECO O ZNACZENIU BARW

W Ś W I E C I E  Z W I E R Z Ę C Y M.
napisał 

D -rt J. Karliński.

Całe bogactwo i różnorodność kolorów, 
spotykanych w państwie zwierzęcem, zależy 
od różnych przyczyn, które jednak dotychczas 
mało zostały zbadane. W pięknych, niekiedy 
barwnych skorupkach jaj, znaleziono barw
niki, wielce zbliżone do barwników krwi i żółci, 
prawdopodobnie od tychże pochodzące; w pió
rach papuzich czerwonych znaleziono miedź, 
a od ułożenia ciał, rozmaicie światło łamią
cych w rozmaitych warstwach skóry i wsku
tek wędrowania tychże ciał do warstw głęb
szych lub bliższych powierzchni, powstaje 
owa piękna gra kolorów, napotykana u roz
maitych płazów i mięczaków. Rozliczne nie
równości na pokrywach skrzydłowych chrzą- 
szczów, łuski na skrzydłach motyli lub wre
szcie na częściach piór, są przyczyną owych 
połysków pięknych, owych cętek i plamek na 
piórach ptaków. Skrzydła ważek (Libella), 
błyszczące kolorami tęczy, złożone są z dwu 
lub więcej warstw przezroczystych blaszek,

z rozlicznemi, charakterystycznemi niekiedy 
wgłębieniami i nierównościami, powodującemi 
perłowy połysk skrzydeł.

Jaki cel ma ubarwienie w świecie zwierzę
cym, dlaczego niejednakowo obdarzone zosta
ły, z jednej strony taka np. kraska, wilga, gil, 
szczygieł, bażant lub cietrzew, a z drugiej 
strony wróbel, wrona i przepiórka; dlaczego 
jedne ptaki znoszą jaja pięknie upstrzone, gdy 
inne czysto białe; w jakim celu jedne gatunki 
much mają na ciele paski siarkowo-żółte, gdy 
inne odziewa niepokaźna szata: sąto pytania, 
które sobie zadaje każdy człowiek, zastana
wiający się bliżej nad otaczającym nas świa
tem. Na pytania te postaramy się poszukać 
odpowiedzi.

Był czas, w którym zapatrywano się na 
przyrodę z dziwnie fałszywego stanowiska. 
Człowiek, uważający się za pana, za władzcę 
stworzenia, widział w przedstawicielach świa
ta zwierzęcego i roślinnego swych poddanych, 
którzy służyć musieli ku jego pożytkowi i po
trzebom; dalekim był od zastanawiania się 
nad głębszą przyczyną objawów otaczającego 
świata. Dla niego śpiewał słowik, rozwesela
jąc go w troskach, dla niego wyłącznie znaj
dowała się zwierzyna w lesie. Dla harmonii, 
której się wszędzie dopatrywał, potrzebne 
były i drapieżne zwierzęta, by inne mu szkody
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nie czyniły, a nawet, jak  chce jeden z zoolo
gów niemieckich z wieku zeszłego, potrzebne 
były i komary, pchły i inne podobne im owa
dy, boć one porządku człowieka uczyć mają. 
Kierunek ten dawno został pogrzebany, a jak 
kolwiek badacze nie zaprzestali i nie zaprze
staną nigdy szukać przyczyn objawów spoty
kanych, przestali jednak uważać człowieka za 
owę oś, około której reszta świata obracać 
się musi — i zaczęli szukać przyczyn głębszych.

Istnieje prawo w przyrodzie, prawo nie
zmienne, nieugięte, mimo zaczepek nieobalo- 
ne, że ilość pożywienia warunkuje liczbę kon
sumentów, że nadmiernemu rozpłodowi tychże 
stoi na przeszkodzie powolniejsze powiększa
nie się środków do życia, czego prostym wy
nikiem jest konkurencyja, a więc walka, która 
koniecznie prowadzi za sobą kształcenie i wy
rabianie właściwości i cech, zapewniających 
zwycięstwo.

Jeżeli weźmiemy na uwagę, że organizm 
podobne wydaje organizmy, to łatwo pojąć, 
że pod wpływem walki o byt jest zapewnione 
utrwalenie odmian. Tak więc walka o byt 
i nieodłączny od niej wybór naturalny i płcio
wy, powoduje stopniowy postęp w świecie 
zwierzęcym, a w tej walce niepomierną rolę 
gra ubarwienie.

Ubarwienie, które, jak  łatwo przekonać się 
można, najczęstszym ulega odmianom, z jednej 
strony pomaga organizmowi do unikania nie
przyjaciół, a zadaniem ubarwienia jest wtedy 
ochrona; jestto tak zwane ubarwienie ochron
ne. Z drugiej strony ubarwienie pomaga 
organizmowi do zwycięstwa w wyborze płcio
wym i zapewnia posiadaczowi pozostawienie po
tomstwa.

Zechciejmy teraz po tym wstępie rozpatrzyć 
się w otaczającym nas świecie i śledzić po
dwójne zadanie ubarwienia. Jakże trudno od 
zeschłych liści odróżnić żerującego bekasa, 
lub wygrzewającą się na słońcu żmiję, od kory 
drzew krętogłowa, od roli skowronka, od zie
mi, pokrytej ścierniem i badylami cieknącą 
kuropatwę, przepiórkę lub derkacza; od ze
schłych krzaków samicę cietrzewia lub pard- 
wę, wśród gałęzi kunę, a na opłotkach lub 
w spękaniach kory spoczywającą ćmę lub jej 
jajka, okryte gęstą osłoną włosków. Czyż to 
tylko przypadkowe podobieństwo? Wśród po
wszechnej potrzeby szukania sobie pożywie
nia, jakże ukryłyby się twory, nie bronione

przed napaścią przeciwnika ani swą siłą, ani 
szybkością? Różniąc się od otoczenia, wpadły
by zbyt rychło w oko nieprzyjaciół, niezape- 
wniwszy bytu potomstwu. To przystosowanie 
się ubarwieniem do otoczenia, nadzwyczaj 
jest rozpowszechnione w świecie zwierzęcym, 
co na jajach ptaków może być bardzo dosa
dnie wykazane. Temu też właśnie ochronne
mu ubarwieniu jaj, przedewszystkiem słów 
parę poświęcić wypada.

Najniebezpieczniejszą barwą dla jaj, czyli 
najmniej do otoczenia przystosowaną, a więc 
najbardziej w oczy wpadającą, jest barwa biała. 
Jakkolwiek jest ona nader rozpowszechnioną, 
jednakże spotykamy ją  tylko u tych ptaków, 
których sposób gnieżdżenia się niebezpie
czeństwo to uchyla.

Całkiem białe jaja spotykamy u tych pta
ków, które budują gniazda zupełnie zamknięte 
z małym tylko otworkiem, jak remiz, jaskół
ka oknówka; dalej u tych, które w celu gnież
dżenia się, robią w ziemi głębokie nory, jak 
jaskółka brzegówka lub zimorodek. Ptaki, 
gnieżdżące się w dziuplach drzew, w rozpadli
nach skał i wogóle we wszelkich miejscach 
dla nieprzyjaciela niedostępnych, jak krajowe 
dzięcioły, jerzyk, sowy krajowe, orzeł bielik 
i krótkoszpon; niektóre czaple, bocian, perkoz 
i inne, również mają białe jaja. Błotniaki 
gnieżdżą się po większej części na ziemi lub bli
sko niej, ale przed okiem nieprzyjaciół, jakich 
główny kontyngens dostarczają sroki, wrony 
i łasice, broni jaj samica, która znacznie różni 
się od samca upierzeniem, jest podobna zda- 
leka do pnia, korzeni lub badyli, nader twardo 
dosiadu] e i łatwo uchodzi przed wzrokiem na
turalnych nieprzyjaciół. Orzeł bielik, krótko
szpon, podobnie jak znoszący prawie białe 
jaja jastrząb gołębiarz, gnieżdżą się na wyso
kich i samo przez się obronnych miejscach, 
a przy baczności, z jaką samice jaj doglądają, 
przy sile, jaką są opatrzone, zbyt mało posia
dają wrogów. Nasze sowy gnieżdżą się jużto 
w głębokich rozpadlinach murów, w starych 
pniach lub urwiskach skał; mają one zwyczaj 
bardzo twardo dosiadywać na jajach, a piszą
cemu, który po kilkanaście razy miał sposo
bność zaglądać do gniazd sowich, nie zdarzyło 
się prawie nigdy widzieć jaj, na którychby 
samica nie siedziała. Samiec puhacz, w po
rze gnieżdżenia się, wszelkiemi sposobami 
stara się odwieść nieprzyjaciela od gniazda
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to częstem uderzaniem na niego, to krzykiem, 
który kilkakrotnie zmienia, to trzepotaniem 
się po krzakach stara się go zająć i oszukać, 
gdy tymczasem samica gniazda nie opuszcza.

Dzikie gołębie, które znoszą również białe 
jaja, rozpoczynają wysiadywanie zaraz po 
zniesieniu pierwszego; gniazda ich tak dobrze 
są ukryte wśród gałęzi, niekiedy wśród ka
mieni, a barwa samegoż ptaka tak do otacza
jących gałęzi i porostów zbliżona, iż nadzwy
czaj trudno gniazdo takie wynaleść.

Ja ja  białe znosi wreszcie i kraska (krasno- 
wronka), ale tej do ukrycia tychże przed nie
przyjacielem pomaga suknia zielona, podo
bna do bujnej zieleni krzaków, nad potokami 
rosnących. Szata tego ptaka, o ile na pod
stawie własnej obserwacyi powiedzieć mógł
bym, niepoślednią gra też rolę w zapasach, 
wiedzionych o samicę.

Ja ja  białe z kropkami i plamkami czerwo- 
nemi lub ciemnemi, również zbyt łatwo wpa
dające w oko, znoszą te ptaki, które gnieżdżą 
się w wydrążeniach starych drzew, dziuplach, 
jak np. sikory i pełzacze, albo też budują 
zamknięte gniazda, dobrze ukryte wśród gąszczu 
liści; gniazda te są oblepione mnóstwem po
rostów. Z  krajowej ptaszni niosą takie jaja: 
sikora ogoniasta, gajówka, mysie króliki. Ja ja  
białe z czarnemi kropkami znosi wilga, przy
stosowując tak dobrze do materyjału, z któ
rego gniazdo robi, iż trudno je spostrzedz. 
Robi ona gniazdko często z zewnętrznych czę
ści kory brzozowej, a więc białe; przeplata je 
mchem i drobnemi gałązkami, tak, iż jaja 
wcale od całości nie odbijają, a nadto zawie
sza gniazdo na cienkich i giętkich gałęziach, 
po których kuna, główny rabuś jaj, przejść 
nie jest w stanie. Również nakrapiane jaja 
znosi jaskółka dymówka, robiąca u góry 
otwarte gniazdo, ale sposób umieszczenia go 
dostatecznie broni jaja od prześladowców; jej 
gniazdo, umieszczone pod belkami, pod strze
chą, niebardzo jest dostępne dla wroga.

Najlepiej są do otoczenia przystosowane 
jaja  koloru zielonego, które przeciętnie znosi 
największa liczba gatunków; są one najpodo- 
bniejsze czy to do trawy czyli drzew, wśród 
których zniesione zostały i najtrudniej do
strzeżone być mogą. Jajka takie znoszą kruki, 
wrony, sroki, sójki, orzechówki, szpaki, droz
dy, srokacze, niektóre muchołówki, gajówki,

opoczniki, gile, zięby, makolągwy; nadto dro
pie, żórawie, czaple, kuligi, brodżce, bekasy, 
dubelty i t. d.

Ptaki, gnieżdżące się na ziemi, jak kuro- 
wate (kuraki) znoszą jaja jużto brunatne, do 
koloru liści żółtych zbliżone, jak głuszec, 
cietrzew, jarząbek; jużto zielonkowate z plam
kami, lub brudno zielono-szare, jak przepiór
ka i kuropatwa. Ja j czajki niepodobna od 
traw mokrych łąk odróżnić, a do tego samiec 
potrafi tak dobrze bałamucić krzykiem, dola
tywaniem i zapadaniem w rozmaitych miej- 
cach, że trudno je odnaleść. Gnieżdżące się 
w piasku lub w ziemi siewki znoszą jaja  zu
pełnie barwą do otoczenia zbliżone i upstrzone 
kropeczkami drobnemi i łatwo ujść mogące 
uwagi; to samo powiedzieć można o skowron
kach. (dok. n a st.)

E N E R G I J A .
napisał 

Eug. Dziewulski.

(C iąg dalszy).

Widok sklepienia niebieskiego, a w szcze
gólności drogi mlecznej, usianej mnóstwem 
gwiazd, utrwala w nas przekonanie, że praw
dopodobnie takich systematów, jak słoneczny, 
znajduje się niezliczona mnogość. W  prze
strzeni więc świata unoszą się masy ciał, po 
niej krążące. Świat duży i świat mały są do 
siebie podobne w tym względzie, że są oba 
trudne do badania, pierwszy z powodu swej 
olbrzymiości, a drugi małości. Prawa je
dnakże, według których odbywają się zjawi
ska w obu tych światach, powinny być jedne 
i te same, a zatem wszystko, co powiedzieli
śmy o świecie dużym, powinno mieć miejsce 
i w świecie małym. Droga mleczna, wydająca 
się nam napozór pasem świetnym jednolitym, 
jest zbiorem mnóstwa gwiazd; pytamy się, czy 
ciała ziemskie nie są również zbiorem cząstek 
drobnych, nawzajem do siebie przyciąganych 
i ożywionych ruchem. Doświadczenie uczy, że 
wszystkie ciała bez wyjątku pod wpływem 
ciepła powiększają swoją objętość bez zmiany 
wagi; fakt ten i wiele innych przemawiają za
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tem, źe ciała nie składają się z jednolitej ma
sy, lecz przeciwnie mają pory, idące we wszyst
kich kierunkach czyli składają się z cząste
czek. Siła przyciągania usiłuje je do siebie 
zbliżyć, kiedy ciepło działa jako siła odpycha
jąca je od siebie; w miarę ogrzewania ciała, 
siła druga wzrasta i ciała powiększają swoją 
objętość. Przy objaśnieniu zjawisk, zachodzą
cych we wszechświecie, nie przypuszczaliśmy 
istnienia sił odpychających, jako przeciwdzia
łających siłoin przyciągania, lecz ruch tych 
ciał, który faktycznie istnieje, w zupełności 
zastępował działanie siły, niepozwalającej ma
som na siebie spadać; mówiliśmy, iż w każ- 
dem z ciał niebieskich jest złożona pewna 
ilość energii położenia (potencyjalnej), która 
utrzymuje je na drogach przez nie opisy
wanych.

Nadto, łatwo pojmiemy, iż z powiększeniem 
prędkości pierwotnego rzutu ciała, czyli ilości 
energii w ciele, ruch stałby się szybszym, 
a droga opisywana większą. Prawo ruchu 
mas w świecie wielkim łatwiej było człowie
kowi podpatrzyć, aniżeli w świecie małym. 
J eżeli więc zrobimy przypuszczenie, że cząst
ki ciał są ożywione ruchem, to ciepło należy 
pojmować jako ruch; gdy przez ogrzewanie 
ciała powiększamy prędkość ruchu cząstek, 
a tem samem i obszerności wahnięć wzra
stają, wówczas ciało powiększa swoją ob
jętość.

Ciężar podczas spadania z góry na dół na
bywa pewnej prędkości, czyli energija położe
nia przeobraża się w energiją rzeczywistego 
ruchu. W  chwili uderzenia ciężaru o ziemię, 
zdawałoby się, że energija ginie bezpowrotnie, 
w istocie rzecz się ma trochę inaczej; ruch 
postępowy całej masy ciężaru spadającego, po 
uderzeniu, zamienia się na ruch cząsteczkowy, 
dla oka niewidzialny, czyli ciało ogrzewa się; 
doświadczenie najzupełniej stwierdza ten wnio
sek. Przy wydźwiganiu młota do góry, zostaje 
wykonana pewna ilość pracy; młot, zatrzyma
ny w górze, posiada nagromadzoną w sobie 
pracę (energiją położenia), przy spuszczaniu 
go na dół, energija położenia przeobraża się 
w energiją rzeczywistego ruchu; w chwili ude
rzenia w kawałek ołowiu, spoczywającego na 
kowadle, energija rzeczywistego ruchu przeo
braża się w ruch cząsteczkowy, który jest cie
płem, kawałek ołowiu zostaje ogrzany.

Przy pocieraniu jednego ciała o drugie, na

potykamy opór, ponieważ cząstki wystające 
jednego ciała, wpadają w zagłębienia drugie
go, czyli zaczepiają się jedne za drugie; przy 
czynności tego rodzaju zużywamy pewną ilość 
pracy, która zużywa się na szarpanie cząstek 
ciał naprzemian to w jednę, to w drugą stro
nę. Praca czyli energija ruchu widzialnego 
pozornie ginie, lecz jej kosztem cząstki zostają 
wprawione w ruch drgający czyli wahadłowy. 
Przy ruchu zaś wahadłowym wykazaliśmy, że 
tam ciągle energija ruchu przeobraża się 
w energiją położenia i naodwrót. Jeżeli więc 
ciepło pojmujemy jako ruch drgający, który 
powstał kosztem energii widzialnej, to ciepło 
należy nazywać energiją niewidzialną, złożoną 
w ciele lub też utajoną. Energija tak utajona, 
czyli ciepło, może być energiją położenia lub 
też ruchu.

Ludy dzikie, pocierając o siebie dwa ka
wałki drzewa, odpowiednio dobrane, ogrzewa
ją  je  do temperatury, przy której nakoniec 
zaczynają palić się; dwa kawałki lodu pocie
rane stapiają się kosztem ciepła rozwinię
tego z pracy, zużywanej przy ich pocieraniu 
o siebie.

Davy na zasadzie tego doświadczenia twier
dził, iż ciepło jest ruchem cząsteczkowym. Do 
tegoż wniosku doszedł Rumford, który nieje
dnokrotnie obserwował bardzo znaczne pod
niesienie temperatury przy wierceniu dział 
w Monachijum. Ciepło, wytworzone w ten 
sposób, było w stanie po paru godzinach do
prowadzić znaczną ilość wody do stanu wrze
nia. Na zasadzie doświadczeń, dopieroco 
wzmiankowanych, można było już ustalić sto
sunek liczebny pomiędzy pracą (energiją wi
dzialną) zużytą, a ilością ciepła (energiją nie
widzialną). Ilość tę wyznaczył dokładnie Joule 
z Manchester. Ja k  się wyraża praca i co przyj
muje się za jej jednostkę, mówiliśmy na począt
ku niniejszego artykułu. Za jednostkę zaś cie
pła przyjmuje się tę ilość, która jest potrze
bna do ogrzania 1  kilogr. wody o jeden stopień 
Celsyjusza (1° O.); tę ilość ciepła nazwano 
ciepłostką (kaloryją).

Joule, do wyznaczenia stosunku jednostki 
pracy do jednostki ciepła, używał różnych 
sposobów; szeregi doświadczeń, wykonane 
w czasie od 1843 do 1850 roku, pozwoliły wy
prowadzić wartość średnią. Jeden z przyrzą
dów, użytych w tym celu, składał się niejako 
z dwu części, ściśle z sobą związanych; pierw
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sza część służyła do ocenienia pracy zużytej, 
druga do oznaczenia ilości wytworzonego cie
pła. Część pierwszą tego przyrządu (fig. 1 ) 
stanowiły: ciężar G przytwierdzony na sznu
rze, nawijającym się na blok B  i linijał M. 
Jeżeli np. ciężar C ważył 421 kilogramów 
i został wydźwigany do wysokości 1  metra, 
to ilość pracy wykonanej wynosiła 421 kilo- 
gramometry. Część drugą stanowił kalory-

u1M 
F ig . 1.

metr, t. j. naczynie napełnione wodą. W tym 
kalorymetrze było osadzone mięszadło na 
osi 00, mogącej się obracać; samo mięszadło 
składało się z systemu łopatek Ł , przytwierdzo
nego do osi, nadto kalorymetr był poprzegra- 
dzany w kierunku poprzecznym poprzecznica- 
mi|). Przy obracaniu mięszadła, łopatki masę 
wody wprawiały w ruch, poprzecznice zaś go 
powstrzymywały; w ten sposób ruch obrotowy 
całej masy wody zamieniał się w ruch czą
steczkowy czyli woda ogrzewała się. We
wnątrz kalorymetru był umieszczony termo
metr do oznaczania temperatury wody. Przy
puśćmy, że w kalorymetrze znajdował się 1  klg. 
wody. Nakoniec blok B był połączony z osią 
zapomocą sznura S, nawiniętego na oś kalory
metru 00. Przy spadaniu ciężaru 421 klg. 
z wysokości 1  metra, ilość pracy, zużyta na 
obracanie mięszadła wynosiła 421 kg. m.; 
w tym czasie 1 kilogram wody w kaloryme

trze ogrzał się o 1° C , czyli kosztem 421 je
dnostek pracy wytworzyła się jedna ciepłost- 
ka. Liczba 421 otrzymała miano mechaniczne
go równoważnika ciepła, jako oznaczająca 
liczbę jednostek pracy, potrzebną do rozwi
nięcia jednej jednostki ciepła. Naodwrót, je
żeli ciepło pozornie ginie, a w rzeczywistości 
wytwarza pracę, wówczas każda ciepłostka 
daje równoważną jej ilość pracy, to jest 421 
kg. m. Jeżeli para wodna wprawia w ruch 
tłok maszyny parowej, to jednocześnie ozię
bia się, czyli kosztem jej ciepła wytwarza się 
praca. „

Według tego sposobu pojmowania, każde 
ciało jest jakby małym światem, składającym 
się z oddzielnych cząstek materyjalnych, oży
wionych ruchem, a zatem możemy je poró
wnać do mrowiska, które zdała uważane, wy
daje się ciałem jednolitem, o kształtach wy
raźnie zarysowanych, z bliska zaś ukazuje się 
jako zbiór znacznej liczby indywiduów, z któ
rych każde odbywa samodzielne ruchy; sło
wem, przy bliższem rozpatrzeniu przekonamy 
się, iż całe mrowisko jest ożywione ruchem. 
Jeżeli znaczna liczba mrówek skieruje swoje 

j usiłowania w jednę stronę, wtenczas mogą 
znaczny ciężar pociągnąć na pewnej przestrze
ni, czyli dokonać znacznej pracy.

W  podobny sposób rzecz się ma z parą wo
dną, której cząstki są ożywione ruchem; sze
regi uderzeń, szybko po sobie następujących,

| wywarte na ściany naczynia, w którem para 
wodna znajduje się, stanowią to, co nazywamy 
ciśnieniem; a jeżeli jedna ze ścian jest rucho
ma, np. tłok w maszynie parowej, to te mrów
cze ruchy cząstek pary wodnej, uderzającej
0 tłok, wywołują ruch jego masy, który dla 
oka będzie już widocznym, czyli ruch czą
steczkowy niewidzialny przeobraża się w ruch 
widzialny postępowy tłoka.

Ciepło, jak powiedzieliśmy, należy pojmo
wać jako ruch drgający czyli wahadłowy czą
steczek. Podczas ruchu wahadłowego, gdy 
tych wahnięć jest więcej niż 1 0  w czasie 1 -ej 
sekundy, to one zlewają się w jednę całość
1 położeń pojedyńczych' oko nie może uchwy
cić. Długi łańcuszek rozbujany ukazuje się 
nam jako jednolite wrzeciono; drut uchwyco
ny w jednym końcu, a rozbujany na drugim, 
zdaje się być mocno zgrubiałym w końcu 
drgającym. Wszelkie dane naukowe przema
wiają za tem, że ciała składają się z cząstek,
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mających wymiary bardzo małe, a przestrze
nie, oddzielające je od siebie, są tak małe, źe 
zapomocą mikroskopów, najsilniej powiększa
jących, ujrzyć ich nie możemy.

Wobec tego, co dopiero powiedzieliśmy, 
wypada, że gdyby nawet wymiary cząstek po
zwalały na ich widzenie, to z powodu szybkie
go ruchu, jakim muszą być ożywione, byłyby 
niewidzialne, a cała przestrzeń, w której one 
wszystkie krążą, to jest dane ciało, wydałoby 
się jako wypełnione jednolitą materyją.

( C. cl. n.)

O ZMYSŁACH.
przez

M. Siedlew skiego.

(C iąg  dalszy,).

Istota podrażnienia.

Na czemże wogóle polega działanie światła 
na siatkówkę? Jakiego rodzaju zmiany zacho
dzą na niej przy patrzeniu? Oddawna już 
domyślano się zmian chemicznych; domysł 
ten rozwinął się powoli w hipotezę, głównie 
na podstawie badań Bolla i Kiihnego, doko
nanych w ostatnim dziesiątku lat. Dawniej i 
sądzono, że siatkówka za życia jest koloru 
białawego, gdyż taką ją  zawsze widziano na 
wyciętem oku, choćby najszybciej odpreparo- i 
wanem. Lecz jeśli np. królika potrzymamy 
czas jakiś w ciemności i potem dopiero, za
biwszy, oko wyłuszczymy, to łatwo nam się 
będzie przekonać, że siatkówka ma barwę pur
purową, a pod wpływem światła szybko bled
nieje i przyjmuje ten odcień białawy, który 
uważano za właściwą jej barwę. Kuhne robił 
następujące doświadczenie: umocowywał kró
lika nieruchomo z oczyma zwróconemi ku je
dynemu oknu, przez które światło do pokoju 
wchodziło; po niejakim czasie zabijał go i wy- 
luszczywszy oko, zanurzał je w rostwór ałunu, 
poczem na siatkówce otrzymywał taki obraz 
okna, w którym pasy purpurowe odpowiadały 
ramie, zaś kwadraciki białe szybom. Oczywi
sta więc rzecz, że w siatkówce jest jakiś barw
nik purpurowy, zmieniający się pod wpływem 
światła. Znaleziono go w warstwie pręciko-

czopkowej i nazwano purpurą wzroczną. Pur
pura ta  za życia wciąż się rozkłada na świe
tle i odnawia przez odżywianie; odpowiednio 
do tego, wciąż się pojawiają i znikają obrazy 
na siatkówce.

Zauważono także zmiany w komórkach 
warstwy barwnikowej; pod wpływem światła 
protoplazma tych komórek, tworząc wyrostki, 
wędruje wraz z barwnikiem w warstwę pręci- 
ko-czopkową i wciska się między jej pierwiast
ki, poczem cofa się na dawne miejsce, gdy 
podnieta działać przestaje. Jedni, jak Kuhne, 
przypisują główne znaczenie rozkładowi pur
pury, utrzymując, iż produkty tego rozkładu 
działają chemicznie na protoplazmę komórek 
wzrokowych, t. j. pręcików i czopków, co wła
śnie stanowić ma akt podrażnienia. Inni, 
(np.Wundt) sądzą, że zmiany, jakim ulega pur
pura, uważać należy raczej za symptomat, ani
żeli za integralny czynnik sprawy podrażnienia. 
Zwracają oni uwagę na to, że purpura znaj
duje się tylko w zewnętrznych członkach prę
cików, podczas gdy wiadomem jest, że czopki 
mają jeśli nie większe, to przynajmniej takie 
samo znaczenie dla widzenia jak i pręciki i że 
tylko członki wewnętrzne tak jednych jak 
i drugich stanowią właściwe komórki zmysło
we, będące w połączeniu z włókienkami nerwu 
wzrokowego. Wundt skłania się ku mniema
niu, że najważniejszą rolę odgrywają tu zmia
ny, zachodzące w komórkach warstwy barw
nikowej, opierając się,'m iędzy innemi, na 
tym fakcie, że w całem państwie zwierzęcem 
w narządach wzrokowych napotykamy utwory, 
odpowiadające tej warstwie, podczas gdy pur
pura znajduje się tylko u kręgowych i to nie 
bez wyjątku ’). Przypuszcza on, że w barwni
ku rzeczonej warstwy powstają produkty roz
kładu, które przez protoplazmatyczne wyrost
ki komórek dostają się do warstwy pręciko- 

| czopkowej i drażnią chemicznie wewnętrzne 
członki jej pierwiastków. Między dwiema temi 
hipotezami dzisiaj jeszcze wybierać niepodo
bna. W szczegółowy rozbiór całej tej kwestyi 
wdawać się tu nie możemy, gdyż jest zbyt spe- 
cyjalną, aczkolwiek niezmiernie interesującą; 
przytem hipoteza fotochemiczna jest jeszcze

' )  D odać tu  m usim y, że K uhne przypuszcza istnie
nie innych jeszcze substaneyj w zrocznych, prócz p u rp u 
ry , naw et bezbarw nych (n p . u albinosów ). K w estyja 
więc pozostaje o tw artą.
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nader daleką od wykończenia, choć obiecuje 
najpiękniejsze rezultaty. Krótko więc stresz
czając wyniki tej nowej gałęzi badań, powie
dzieć możemy w najogólniejszej formie: istnie
ją  w narządach wzrokowych zwierząt, tak 
kręgowych jak i bezkręgowych, tak zwane 
substancyje wzroczne, rozkładające się pod 
wpływem światła; produkty ich rozkładu dzia
łają dopiero chemicznie, jako właściwe bodź
ce, na końcowe aparaty nerwowe. W ten spo
sób ustalonąby była ścisła analogija co do 
mechanizmu podrażnienia między wzrokiem 
i dwoma niższemi zmysłami. Tak w organach 
węchu i smaku, jak i w organie wzroku, akt 
podrażnienia polegałby na chemicznem dzia
łaniu pewnych substancyjonainych bodźców 
na komórki zmysłowe, z tą tylko różnicą, że 
tam owe substancyje przychodzą z zewnątrz 
(ciała pachnące i smakowite), podczas gdy tu 
taj wytwarzają się w samym organie pod 
wpływem światła.

Poobrazy.

Zaburzenie cząsteczkowe, wzniecone w siat
kówce, trwa nieco dłużej, aniżeli działanie 
podniety; kończy się ono nie jednocześnie 
z ustaniem światła. Skutkiem tego powstają 
tak zwane poobrazy — wrażenia świetlne, 
które przetrwały działanie bodźca. Poobraz 
trwa tem dłużej, im światło było silniejsze, 
a siatkówka mniej znużoną; wpływa na to je
szcze i barwa; tak np. dla barw: białej, żół
tej, czerwonej i niebieskiej czas trwania po- 
obrazów, przy umiarkowanem natężeniu świa
tła, wynosi odpowiednio: 0,1", 0,09", 0,08", 
0,066". Stąd wypada, że jeśli na siatkówkę 
działać będzie szereg podrażnień, o przestan
kach równych przytoczonym lub mniejszym, 
to wywrze skutek taki sam, jak  gdyby po
drażnienie było ciągłem. Dlatego np. błyska
wica wydaje nam się liniją, a żarzący się wę
giel, szybko poruszany, pozostawia za sobą 
smugę; jeśli go będziemy obracali wkoło 
z szybkością 1 0  obrotów na sekundę, to taki 
jego ruch sprawi wrażenie pierścienia ogni
stego: będziemy widzieli światło we wszyst
kich punktach koła, chociaż ono każdej chwili 
znajduje się tylko w jednym. Takie poobrazy 
nazywają siędodatniemi, gdyż są poprostu po
zostałością obrazów właściwych ze wszystkie- 
mi ich cechami. Lecz są jeszcze poobrazy od-

jemne, w których rozmieszczenie światła jest 
wprost odwrotne, niż w przedmiotach; są one 
skutkiem znużenia siatkówki. Jeżeli będzie
my się usilnie przez czas jakiś wpatrywali 
w plamę białą na czarnem tle (nieporusząjąc 
okiem), a potem spojrzymy na jasną ścianę, 
to ujrzymy na niej plamę, zupełnie podobną 
do tamtej, ale czarną. Cóż tu takiego zaszło? 
Przez wpatrywanie się w plamę białą, część 
siatkówki, pokryta jej obrazem, doznała znu
żenia. Potem, gdy patrzymy na jasną ścianę, 
światło pada na całą powierzchnię siatkówki, 
lecz; miejsca znużonego podrażnić nie jest 
w stanie, przezco też powstaje wrażenie pla
my czarnej w odpowiedniem miejscu. Owe 
sztuczki z cieniem Gambetty, które, jeśli czy
telnik sobie przypomina, były przed rokiem 
w Warszawie na porządku dziennym, opierały 
się właśnie na powyżej wyłuszczonej zasadzie. 
Jeszcze ciekawsze są poobrazy odjemne barw
ne. Jeżeli powyższe doświadczenie przerobi
my z plamą np. czerwoną, to będziemy wi
dzieli jej poobraz w barwie dopełniającej, t. j. 
zielono-niebieskiej. Zapomocą teoryi Younga 
zjawiska te objaśniają się bardzo łatwo. Przez 
wpatrywanie się w plamę czerwoną, doprowa
dziliśmy do znużenia włókna czerwono-czułe, 
które prawie wyłącznie były przez ten czas 
w robocie. Później więc światło białe wprawia 
w stan podniecenia jedynie włókna zielono- 
czułe i fijoletowo-czułe, które też-wywołują 
wrażenie barwy zielono-niebieskiej. Gdyby
śmy np. namalowali jaki przedmiot w bar
wach, dopełniających do właściwych, to w po- 
obrazie odjemnym przedmiot przedstawiłby 
nam się w swym barwach naturalnych.

III.

W yobrażenia w zrokow e; w idzenie  
dw uoczow e.

(Część psychofizyczna).

Widzenie pojedyricze i podwójne.

Pomówmy teraz o widzeniu dwoma oczami, 
gdyż dotychczas wcale nie zwracaliśmy uwagi 
na parzystość organu wzroku. W  całej po
przedzającej części braliśmy w rachubę obec
ność jednego tylko oka. Lecz człowiek nie 
jest cyklopem i posiada ich dwoje. Pytanie,
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do czego mu służy para oczu? czy nie mógłby 
się obywać jednern? Ludzie, którzy stracili 
jedno oko, boleją tylko nad zeszpeceniem twa
rzy, nienazywając tego nawet kalectwem. Mo- 
cnoby się jednakże mylił, ktoby na tej zasadzie 
chciał utrzymywać, że drugie oko jest nam 
całkiem niepotrzebne. — Z dalszego ciągu 
przekonamy się, źe widzenie dwuoczowe, choć 
nam żadnego zasobu nowych wrażeń wzroko
wych, w porównaniu z jednooczowem nie daje, 
jednak dostarcza nieoszacowanych materyja
łów do budowy wyobrażeń wzrokowych, do 
poznania stosunków przestrzennych świata 
zewnętrznego. Zanim znaczenie tych słów wy
jaśnimy, musimy pierwej załatwić się z kwe- 
styją pojedyńczego widzenia zapomocą dwoj
ga oczu. Dowiedziono, że przedmiot wtedy 
tylko widzimy pojedyńczo, jeżeli dwa jego 
obrazy padają na tak zwane identyczne punk
ty siatkówek. Takiemi są przedewszystkiem 
obie plamki żółte, to też patrząc wprost na 
przedmiot, widzimy go zawsze pojedynczo.

Jeżeli nałożymy jednę siatkówkę na drugą, 
niezmieniając ich naturalnej postawy, tak, by 
plamka żółta jednej upadła na plamkę żółtą 
drugiej; w takim razie nakrywające się punk
ty siatkówek będą punktami identycznemi. 
Tak więc część zewnętrzna (skroniowa) jednej 
siatkówki odpowiada części wewnętrznej (no
sowej) drugiej. Jeśli obraz przedmiotu pada 
w obu oczach na części wewnętrzne, albo też 
na części zewnętrzne siatkówek, wtedy wydaje 
nam się podwójnym. Możemy zrobić następu
jące doświadczenie: trzymamy w ręku dwa np. 
ołówki— jeden bliżej, drugi dalej; jeżeli bę
dziemy patrzyli na bliższy, to dalszy wyda 
nam się podwójnym (oba jego obrazy na ze
wnętrznych częściach), patrząc zaś na dalszy, 
będziemy bliższy widzieli podwójnie (oba jego 
obrazy na częściach zewnętrznych). Pierwszy 
z tych wypadków przedstawiony jest na figu
rze 9-ej, drugi z łatwością w analogiczny spo
sób czytelnik sam sobie uschematyzuje. Li
tera c oznacza plamkę żółtą, /  — przedmiot, 
na który oko jest zwrócone; przedmiot g, le
żący dalej, da obrazy w punktach g{ i 
(oba na wewnętrznych połowach siatkówek, 
licząc od plamki żółtej); oko widzi przedmiot g 
podwójnie w punktach G{ i G2 (w tych punk
tach, a nie dalej lub bliżej, gdyż będąc zwró
cone na przedmiot/, jest ustawione na tę wła
śnie odległość). Stąd wypada, że w każdej

i chwili, przy patrzeniu na jakikolwiek przed
miot, mamy mnóstwo takich „widzeń“ podwój- 

[ nych. Wszelako nie przeszkadzają nam one, 
I gdyż uwaga nasza zajęta jest wyłącznie te mi 

przedmiotami, na które patrzymy wprost; od 
najwcześniejszych chwil życia takeśmy się

przyzwyczaili pomijać obrazy podwójne, że te 
raz musimy się poddawać sztucznym warun
kom, aby je dostrzedz.

Ocena odległości.

Ażeby widzieć przedmiot wyraźnie, usta
wiamy oczy tak, by obrazy padały na plamki 
żółte, inaczej mówiąc, by osi optyczne oczu 
zbiegały się na przedmiocie. Kąt, jaki wtedy 
one między sobą utworzą, zależyć będzie od 
odległości przedmiotu, zmieniając się w sto
sunku odwrotnym do niej: im przedmiot jest 
bardziej oddalony, tem kąt mniejszy. O zbież
ności osi optycznych daje nam znać zmysł 
mięśniowy; dla skierowania obu osi na dany 
przedmiot, muszą się skurczyć do pewnego 
stopnia mięśnie, zwracające gałki oczne ku 
sobie; natężenie czucia mięśniowego jest dla 
nas miarą odległości. Jednakże bardzo wiel
kich odległości oceniać tą  drogą nie możemy,
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gdyż zbieżność osi optycznych zbyt mało się 
wtedy zmienia; przy zmianie odległości ze sto
powej na dwustopową, kąt osi optycznych ule
ga znacznemu zmniejszeniu, lecz gdy przed
miot z milowej odległości przechodzi do dwu- 
milowej, to kąt osi optycznych zmienia się tak 
mało, respectiye mięśnie doznają tak małej 
zmiany długości, iż nie powstaje wskutek tego 
żaden przyrost w sile wrażenia. Stosunki te 
uzmysławia załączona fig. 10; w A  znajduje 
się jedno oko, w B  drugie; przed niemi mamy 
szereg punktówC, J), E, F\ kąty więc, mające 
wierzchołki w tych punktach, będą kątami osi 
optycznych. Otóż widzimy, że różnica między 
kątem G i D jest większa, niż między kątem 
E  i F, pomimo, iż odległość CD równa się od
ległości EF. Jeżeli przedmiot jest bardzo da-

F ig . 1 0 .

leko, to osie optyczne stają się równoległemi. 
Dla tejto przyczyny wszystkie ciała niebieskie 
wydają nam się jednakowo oddalonemi, cho
ciaż pod tym względem różnice między niemi 
bywają kolosalne.

Tak więc obecność dwojga oczu potrzebną 
nam jest do oceniania odległości. Jednem 
okiem można także mierzyć odległość, miano
wicie ze stopnia naprężenia mięśnia rzęsko
wego, który nastawia aparat dyjoptryczny 
do odległości. Jestto jednak miara bardzo 
niedokładna (być może po części wskutek te
go, że nie mamy wprawy w jej użyciu, będąc 
w posiadaniu lepszej miary), jak się o tem ła
two przekonać zapomocą następującego do
świadczenia: zawieszamy na nitce pierścień 
tak, aby do nas był zwrócony nie na płask, 
lecz bokiem; jeśli teraz zamkniemy jedno oko, 
to dość trudno nam przychodzi, z powodu wa
dliwej oceny odległości, przesunąć pierścień 
przez kijek; patrząc dwoma oczami, możemy to 
uczynić z zupełną łatwością. Jeśli rzeczywista 
wielkość przedmiotu jest nam znana, wtedy 
możemy bez pomocy drugiego oka sądzić 
o odległości, mianowicie z pozornych rozmia
rów przedmiotu. Wreszcie jeśli jeden przed

miot zakrywa drugi, to wiemy, że pierwszy 
jest bliżej. Tem się objaśnia, dla czego lu
dziom utrata jednego oka nie tak bardzo prze
szkadza. Niemniej przeto, jeśli się trafi przed
miot nieznany, odległości jego jednooki od 
pierwszego rzutu oka nie zmierzy. Gdybyśmy 
się rodzili jednookimi, to nabywanie wiado
mości o odległościach szłoby nam nierównie 
trudniej, aniżeli tak jak jesteśmy, gdyż musie
libyśmy uprzednio poznawać rozmiary przed
miotów. {dok. nast.)

Termotropizm roślin.
•a p isa t S t .  T ~ ł.

Kierunek wzrostu roślin zależy od rozmai
tych czynników zewnętrznych. Jako takie na 
pierwszym planie postawić należy siłę ciężkości 
i światło *), wpływ których na rośliny był zna
ny już oddawna, a zjawiska, występujące przy 
ich działaniu, otrzymały nazwy gieotropizmu 
i helijotropizmu (lub selenotropizmu)2). Nie
dawno przekonano się, że i stosunkowa wil
goć otaczającej atmosfery może również wpły
wać na kierunek wzrostu. Wreszcie spostrze
żenia Elfyinga wykazały, że i pewne strumie
nie elektryczne są w stanie wywołać zmianę 
kierunku rosnących korzeni.

We wszystkich tych razach czynnik ze
wnętrzny musi działać na roślinę jedno
stronnie i z pewnem natężeniem. Z tego 
punktu widzenia ciekawem było zbadać, jaki 
wpływ na kierunek wzrostu roślin wywierają 
jednostronnie działające promienie cieplikowe?

Rozwiązaniem tej kwestyi zajął się nie
miecki botanik J.W ortmann i rezultaty swych 
badań podał w rozprawie p. t. „Ueber den 
Einfluss der strahlenden Warme auf wach- 
sende Pflanzentheile,“ zamieszczonej w NNr. 
28 i 29 „Botanische Zeitung“ z roku prze
szłego.

Liczne badania wykazały, że energija wzro
stu rozwijającej się rośliny w znacznym sto

>) P o r. W szechśw iat H r. 18 z r . 1 8 8 2  „K om pas 
flory . “

2)  P o r. W szechśw iat N r. 1 9 z r . 1 8 8 3  „Selenotro 
pizm  roślin.
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pniu zależy od temperatury. A mianowicie: 
dla każdego gatunku roślinnego botanicy 
przyjmują pewne granice temperatury, pomię
dzy któremi wzrost jest wogóle możliwym. 
Między temi granicami, które nazwano mini
mum i maximum wzrostu, leży pewna tempe
ratura — Optimum, przy której dana roślina 
wrasta najenergiczniej. A  więc można znaleść 
dwie różne takie temperatury, — jedna poni
żej, druga powyżej Optimum, przy których 
energija wzrostu będzie jednakowa. Naprzy- 
kład (podług Sachsa) dla zwyczajnej pszenicy 
minimum kiełkowania ma miejsce przy + 5 °  C., 
optimum przy 28°,7 C., a maximum przy 
42°,5 C .; przy 20° O. i przy 32° C. siła 
wzrostu będzie jednakowa. Jeżeli teraz ro
ślinkę z jednej strony poddamy działaniu tem
peratury =  optimum, a z drugiej — tempera
tury pośredniej między optimum i minimum 
lub =  minimum, to należy przypuścić, że na 
stronie, poddanej działaniu optimum, wzrost 
będzie energiczniejszy, niż na stronie przeci
wnej i że wskutek tego roślinka się zegnie 
tak, źe wypukłość zgięcia będzie po stronie 
silniej nagrzanej (do optimum). Jeżeli znów 
jedną stronę nagrzejemy także do optimum, 
a drugą do temperatury pośredniej między 
optimum i maximutn, to i w tym razie powin
na roślinka zgiąć się tak, że wklęsłość zgięcia 
będzie na stronie więcej nagrzanej, albowiem 
tutaj wzrost jest słabszy.

Takie poglądy na zajmującą nas kwestyją 
panowały w fizyjologii roślin przed pojawie
niem się pracy Wortmanna, — poglądy apry- 
jorystyczne, a nie oparte na ścisłych doświad
czeniach ')> które dały rezultaty, niezgodne 
z wyłożonemi poglądami. Doświadczenia te 
przeważnie były robione z młodziutkiemi ro
ślinkami rzeżuchy (Lepidium sativum), kuku
rydzy (Zea Mays), po części lnu (Linum usi- 
tatissimum), a także z nadzwyczaj czułemi za- 
rodnikowemi trzoneczkami (Sporangientrager) 
grzybka Phycomyces nitens. Wnioski, do któ
rych doszedł Wortmann, dadzą się streścić 
w następujących punktach:

1) Jedne rośliny przy odpowiednich warun
kach zawsze nachylają się ku źródłu większe
go ciepła, a więc wykazują tak zwany termo-

')  T akie  poglądy w ypow iada van T ieghem  w sw ojem  
dziele p. t. „T ra ite  de B otan inue .”  F asc . I ,  p . 1 1 6 .

i tropizm dodatni (np. kukurydza); inne znów 
j  zawsze odchylają się od tego źródła ciepła 
| i okazują termotropizm ujemny (np. len, rze- 
[ żucha, Phycomyces). Z tego wynika, że sto

sunek działającej temperatury do optimum 
wzrostu nie wpływa zupełnie na kierunek na
chylenia, wbrew twierdzeniu van Tieghema.

2 ) Dla otrzymania termotropicznego zgię
cia konieczne jest pewne natężenie działającej 
temperatury, np. dla rzeżuchy powinno ono 
wynosić przynajmniej 2 0 ° C. (przy temp. po
koju =  10°—15° C.).

3) Na wystąpienie termotropicznego zgięcia 
mocno wpływa temperatura otaczającej atmo
sfery, albowiem jeżeli temperatura pokoju, 
w którym się odbywa doświadczenie, przej
dzie pewną granicę, to zgięcia otrzymać nie 
można przy najwięcej sprzyjających innych wa
runkach.

4) Przeciąg czasu od początku doświadcze
nia do pierwszego pojawienia się zgięcia, znaj
duje się w stosunku odwrotnym do natężenia 
działających promieni ciepła (ceteris paribus).

Z poprzednich wniosków daje się zauważyć 
znaczna anałogija między zjawiskami gieo- i 
helijotropizmu z jednej strony, a zjawiskami 
termotropizmu z drugiej.

Jednakże sam Wortmann w końcu swej 
pracy powiada, że poprzednich wniosków nie 
należy uważać za ostateczne i niepodlegające 
krytyce i być może, że przy zastosowaniu ści
ślejszej metody doświadczeń, okaże się konie- 
cznem ich zmodyfikowanie.

RORESPOHDENCTJA WSZECHŚWIATA.

Tragiczna historyja uczęstników najnow
szej wyprawy podbiegunowej na okręcie Jean- 
nette została zamknięta i wyjaśniona. Ostatni 
jej rozdział znajdujemy w liście, pisanym 
z Orenburga pod datą 9 Stycznia (v. s. ?) r. b., 
z którego podajemy wyjątki, uzupełniając tym 
sposobem ukończony w poprzednim numerze 
opis wypraw do bieguna północnego D-ra 
Nadmorskiego.

„7-go b. m. przywiezione zostały do Oren
burga zwłoki dziesięciu ofiar ostatniej wypra
wy polarnej. Nazwiska tych nieszczęśliwych 
są następujące: Dowódzca wyprawy, porucz
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nik Jerzy W. De Long, D-r Adam M. Am- 
bler, Hieronim J .  Collins, meteorolog; majt
kowie: Adolf Dressler, Neils Ivorsen, Karol 
Grortz, Jerzy W. Boyd, Henryk Knack, Ah 
Sam (chińczyk) i maszynista W alter Lee. 
Zwłoki te przywiózł porucznik marynarki Sta
nów Zjednoczonych, Gils Harder, który z po
lecenia swego rządu opłynął prawie cały pół
nocny brzeg Syheryi w celu ich znalezienia.

„Zwłoki znaleziono w delcie rzeki Leny pod 
urwistym brzegiem, kędy schronili się rozbici 
żeglarze przed srogością orkanu, który osta
tecznie był powodem ich zguby. Po wylądo
waniu bowiem w tej okolicy, pustynnej i bez
ludnej zupełnie, wysłali oni na zwiady dwu 
spomiędzy siebie, mianowicie niejakiego Jo- 
hansona, prawdziwego wilka morskiego, uczęst- 
nika wielu wypraw na oceanie Lodowatym 
i drugiego jeszcze majtka. W  odległości 18-u 
kilometrów od miejsca wylądowania znaleźli 
oni osadę tunguską, ale towarzysz Johansona 
w drodze odmroził nogę i po amputacyi na 
drugi dzień umarł z wycieńczenia, a tymcza
sem zerwał się wspomniany orkan i przez 
dni 28 dął z niesłychaną siłą bez przer
wy. O powrocie do opuszczonych towarzyszy 
Johanson nie mógł ani myślić i żaden Tun
guz nawet nie ryzykował się na to przedsię
wzięcie.

List nie wspomina, co dalej stało się' z Jo- 
hansonem i dlaczego nie wskazał on miejsco
wości, w której należało poszukiwać zaginio
nych żeglarzy.

„Gils Harder po długich poszukiwaniach 
bezowocnych wylądował nakoniec we wspo- 
mnianem wyżej miejscu i tam ujrzał sterczącą 
nad grubą warstwą śniegu rękę De Longa, 
oraz lufę od fuzyi. Po tych znakach rozpozna
no okropny grób, który zarazem był i łożem 
śmierci dziesięciu odważnych ludzi. Po rozko
paniu śniegu wydobyto zwłoki w stanie pra
wie skamieniałym, gdyż niemal dwa lata prze
leżały one pod śniegiem. Widoeznie dowódz- 
ca, doktor i jeden z majtków, który był ku
charzem, przeżyli innych towarzyszów i z umie
rających kolejno zdejmowali ubranie, którem 
sami starali się zasłonić od zimna. Przy do
ktorze znaleziono pamiętnik, doprowadzony 
do ostatnich chwil życia.

„W Orenburgu przełożono ciała z trumien j  

drewnianych, w jakich były przywiezione, do 1

| metalowych, przysłanych przez rząd amery
kański. Trumny te, okryte wieńcami od tutej
szych korporacyj, po wypowiedzeniu mów 
przez doktora Łątkiewicza i prezesa tutejsze
go oddziału Towarzystwa gieograficznego, 
przy dźwiękach Szopenowskiego marsza, zo
stały przewiezione na stacyją kolei żelaznej, 
która powiezie je albo przez Warszawę do 
Hamburga, albo przez Wilno do Królewca, 
a następnie zostaną wysłane okrętem do Ame
ryki. Kondukt pogrzebowy był dwukrotnie 
fotografowany. Przedstawiciele rządu ame
rykańskiego nie zgodzili się na ceremonije 
religijne prawosławne z uwagi, że zmarli na
leżeli do rozmaitych innych wyznań.

„Doszło tu także do wiadomości, że los ro
dzin po nieszczęśliwych żeglarzach został hoj
nie opatrzony przez inicyjatora wyprawy, Ben- 
neta, oraz przez rząd Stanów Zjednoczonych.“

Emil.

SPRAWOZDANIE.

D-ra Leona Nowakowskiego. Entomophtho- 
reae. Przyczynek do znajomości pasorzyt- 
nych grzybków, sprawiających pnmór ow a
dów. ( P a m i ę t n i k  Ak a d .  Umi e j ,  w K ra
kowie. Wyd. Mat.-Przyr. Tom V III, 1833).

Autor, zamiłowany badacz przyrody, od kil
ku lat, bo od roku 1876 pracował z prawdzi
wym zapałem nad obranym przez siebie 
przedmiotem, grzybkami pasorzytnemi, trują- 
cemi owady, a rezultat badań swoich ogłasza 
w zatytułowanem dziele. Rozpoczyna autor 
od historycznego przeglądu prac, odnoszących 
się do obranej grupy organizmów roślinnych, 
oraz. od wykazania stanowiska jej w systema
tyce, które przypada obok Zygomycetes. 
W dalszym ciągu pracy opisuje pojedyncze 
gatunki (8 ), których rozwój badał, podając 
przy każdym przebieg choroby owadu, spo
wodowanej przez grzybek; dalej opis grzybka 
na zewnątrz owadu wyrastającego; rozwój 
strzępek (hyphae) i grzybki wewnątrz owadu; 
włosków przyczepkowych, strzępek zarodniko- 
nośnych, powstawanie zarodników, odrywanie 
się ich i budowę. Dalej kiełkowanie zarodni
ków i tworzenie się zygospor lub azygospor. 
Z porównania pomiędzy sobą gatunków, do
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chodzi do charakterystyki rodzajów, a opraco
wawszy w ten sposób gatunki 3-ch rodzajów: 
Entomophthora, Empusa i Lamia, streszcza 
całą pracę i daje ogólną charakterystykę gru
py Entomophthoreae, wraz z tablicą, wykazu
jącą pokrewieństwo badanych gatunków. — 
Kończy wykazaniem miejsca w systematyce 
opracowanych organizmów, które pomieszcza 
zaraz przy Zygomycetes, poparty zdaniami 
prof. De Baryego i prof. Cohna.

Pięć tablic rysunków (125), zgodnie z na
turą wykonanych przez samego autora i sta
rannie odbitych, uzupełnia i wyjaśnia tę su
mienną i ze wszech miar ważną dla naszej 
literatury botanicznej, ściśle naukowej, pracę.

A. S.

KRONIKA NAUKOWA.

(Aslronomija).
— Z m i a n y  b l a s k u  k o m e t y  P o n s a .  

Kometa ta, odkryta 1812 r., dostrzeżoną zo
stała znowu 2 Września r. z. przez Brooksa, 
a jak się okazuje z zestawienia różnych obser- 
wacyj, okazywała szczególne zmiany co do 
swego blasku i wejrzenia. Najciekawsze fazy 
tych przeobrażeń uszły wszakże dostrzeżeniom 
europejskim, były natomiast dokładnie ob
serwowane w Ameryce. 21 Września kometa 
była blada i mglista, skupienie środkowe czyli 
jądro słabe, niejaśniejące nad gwiazdę 1 1 -ej 
wielkości. 22-go Września o godzinie 7-ej wie
czorem p. 8 . G. Chandler w obserwatoryjum 
kolegijum Harvarda w Cambridge, skiero
wawszy lunetę w stronę komety, ujrzał ze 
zdumieniem w jej miejscu gwiazdę jasną, wy
raźnie ograniczoną, 8 -ej wielkości, bez wyra
źnego śladu otaczającego ją  obłoczka, tak, że 
trudno było ją  odróżnić od sąsiednich gwiazd 
podobnej wielkości. Następnego dnia, 23-go 
Września, wejrzenie komety uległo znowu 
przeobrażeniu; jądro okazało się rozszerzonem 
i mglistem, stanowiąc tarczę o brzegach nie
wyraźnie ograniczonych, mające około ‘/a* 
w średnicy, otoczone obłoczkiem daleko jaś
niejszym niż nocy poprzedniej, o średnicy l'/* '- 
25-go Września kometa rozwinęła się w ta r
czę nieco podłużną o średnicy 2 '; jądro blade

wyrównywało znów zaledwie gwieździe 1 1  -ej 
wielkości.

Kilku innych obserwatorów zauważyło ró
wnież ten niesłychany i nagły przyrost świa
tła komety 22-go Września w ciągu kilku za
ledwie godzin, a p. A rtur Searle dodaje, że 
podobna zmiana, lubo na mniejszą skalę, po
wtórzyła się też 15-go Października.

S. Ii.

(Fizyka kuli ziemskiźj).

— C z e r w o n e  o ś w i e t l e n i e  n i e b a  
po zachodzie i przed wschodem słońca, które 
od pewnego czasu widzieć się dawało i, po 
niedługiej przerwie, w dn. 1 2  b. m. powróciło 
znowu, zastanawia bardzo wielu badaczów. 
W  ostatnich czasach — pisze d. Naturfor- 
scher (w Nr. 2  z r. b.) — nagromadziło się 
mnóstwo sprawozdań ze wszystkich krajów 
o tem ciekawem zjawisku, którego niepodo
bna przypisywać zwykłemu załamaniu promie
ni słonecznych w atmosferze. Prawdopodo
bniej zjawisko to jest spowodowane przez od
bicie promieni słońca, bardzo już nisko pod 
horyzontem będącego, od materyi odbijają
cej, znajdującej się w nader wysokich war
stwach atmosfery. Wielki pozór słuszności 
ma przypuszczenie, źe ową odbijającą mate- 
ryją są popioły, wyrzucone przez wulkan Kra- 
katoa. Przypuszczenie to znajduje silne po
parcie w tej okoliczności, że badanie wody 
z deszczu, spadłego w Holandyi, oraz śniegu, 
spadłego w Hiszpanii, wykazało, iż razem 
z temi osadami atmosferycznemi spadły ma
teryje najzupełniej identyczne z temi, które 
p. Daubree znalazł w popiele, wyrzuconym na 
wyspę Jawę podczas wybuchu Krakatoa. 
P. Józef Mac-Pherson donosi mianowicie w li
ście z Madrytu do gazety Times, że w świeżo 
spadłym śniegu znalazł kryształki hiperstenu, 
piroksenu, źelaziaka magnetycznego i szkła 
wulkanicznego.

Szczególnie godne uwagi jest to, że zanim 
prądy, w dolnych warstwach atmosfery wie
jące, zdążyły donieść popiół wulkaniczny do 
sąsiednich z miejscem wybuchu Indyj, już po
tężny prąd warstw górnych przeniósł go w kie
runku od wschodu i w prostej linii przez wy- 
spy Sejszelskie, przylądek Coast Castle, Tri- 
nidad i Panamę aż do Honolulu, a więc pra
wie napowrót do archipelagu Sundzkiego.
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Według równobrzmiących dwu źródeł, można 
pierwsze ukazanie się światła czerwonego 
w Honolulu oznaczyć na 5 Września, gdy 
w Europie było ono obserwowane głównie 
w Listopadzie i Grudniu. Znaczna ilość ob- 
serwacyj, nad tem zjawiskiem poczynionych, 
wzbudza nadzieję, że zostanie ono w naukowy 
sposób wyjaśnione.

(Fizyka).

— O n o w e j  m e t o d z i e  i z o l o w a 
n i a  d r u t ó w  uwiadomił niedawno Akade- 
miją francuską nauk M. G. Wiedemann. Po
sługując się mianowicie sposobem Nobilego 
i Becquerela barwienia metali, poznał, że 
barwna ta powłoka opiera się działaniom gal
wanicznym, tak, że cienka powłoka tlenku 
ołowiu lub żelaza pod względem odosobnienia 
elektrycznego zastępuje osłony kauczukowe 
i gutaperkowe. Dla otrzymania tej powłoki 
przygotowuje wynalasca kąpiel, przez dodanie 
do litra wody 2 0 0  gramów potażu gryzącego 
i 1 0  gr. glejty ołowianej i poddaje ją  półgo
dzinnemu gotowaniu. Drut łączy się jednym 
końcem z biegunem dodatnim stosu, drugim 
zaś z tafelką platynową, osadzoną na biegu
nie odjemnym i zanurza w kąpiel. Na elek
trodzie platynowym osadza się ołów metali
czny w stanie silnego rozdrobnienia, drut zaś 
powleka się tlennikiem ołowiu, który przecho
dzi kolejno przez wszystkie barwy widmowe, 
a należy go doprowadzić do zabarwienia cie- 
mno-brunatnego. Według Wiedemanna, drut 
jest wtedy wybornie izolowanym i poleca me
todę tę uwadze elektrotechników.

S. K.

— T e r m o m e t r  o d j e m n y .  Wiado
mo, że podnoszenie się słupa rtęci w termo
metrze następuje wskutek różnicy między roz
szerzalnością szkła a rtęci; gdyby szkło roz
szerzało się silniej, rtęć opadałaby przy wzro
ście temperatury. Otóż niedawno profesor 
Kohlrausch okazał, że spółczynnik rozszerzal
ności ebonitu jest większy aniżeli rtęci, a na 
tej zasadzie p. Laczynoff zbudował termometr 
o zbiorniku ebonitowym, w którym tedy rtęć 
podnosi się przy zniżaniu temperatury, a opa
da przy jej wzroście. W  przyrządzie jego 
ogrzanie od 0° do 2 0 ° C. sprowadza obniżenie 
słupa rtęci o 25 milimetrów. S. K.

(Botanika).

— Od pewnego czasu zajęli się niektórzy 
botanicy kwestyją, jak się odbywa krążenie 
soków w roślinach, t. j. z jaką siłą w różnych 
porach dnia i roku. Co do jednodziennego 
przeciągu czasu okazało się, iż siła cyrkulacyi 
przedstawia na dobę dwa maxima, jedno zra
na, drugie popołudniu, przyczem bezwzględna 
wartość pierwszego jest stale, większą niż dru
giego. Jaka  jest przyczyna tego zjawiska, nie
wiadomo i domysły zastępują dotąd miejsce 
teoryi.

Pan V. Marcano, chcąc się przyczynić do 
rozjaśnienia tej sprawy, przedsięwziął odpo
wiednie obserwacyje pod zwrotnikiem w Ca
racas (Yenezuela), gdzie zarówno ciśnienia 
barometryczne jak temperatura ulegają bar
dzo małym zmianom w ciągu doby, co wielce 
ułatwia badanie rzeczonego zjawiska. Umie
ścił on manometry w pniach dwu roślin: Ca- 
rica Papaya i jakiejś lijany, poczem co 15 mi
nut zapisywał wrysokość poziomu rtęci. Otrzy
mał tym sposobem 70 graficznych obrazów 
zjawiska, z których się pokazuje, że linija 
krzywa dzienna każdej ze wspomnianych ro
ślin przedstawia dwa bardzo wyraźne maxi- 
ma: pierwsza między 8  a 1 0  rano, drugie mię
dzy 1 i 3-ią popołudniu. Absolutna wysokość 
tych maximów jest często znaczna; przez dłu
gie stosunkowo przeciągi czasu reprezentuje 
ją słup rtęci od jednego do dwu centymetrów.

Ponieważ w Caracas dzienne zmiany tem
peratury i ciśnienia są nadzwyczaj małe, prze
to nie mogą one wywierać znacznego wpływu 
na przebieg zjawisk; pozostało więc tylko zba
dać wpływ wilgoci na korzenie i liście. Kiedy 
jeszcze przekonano się, że linije krzywe w dnie 
deszczowe mają rzędne daleko większe licze
bnie, niż w dnie bezdeszczowe, wniesiono stąd, 
iż woda, którą korzenie z ziemi ciągną, wy
wiera bezpośredni i znaczny wpływ na ilość 
cieczy, pochłoniętej przez roślinę. Byłoto tem 
prawdopodobniejsze, że w ciągu dni zupełnie 
suchych, linije krzywe leżały nieraz pod osią 
odciętych, rzędne były odjemne.

Doświadczenie atoli 'nie sprawdziło domy
słu. Jeżeli w ciągu suchej doby podlewano 
korzenie wodą obficie, siła cyrkulacyi nie pod
legała mimoto żadnej zmianie i ulegała jej 
dopiero wtedy, gdy liście skrapiano. W ciągu 
dni pochmurnych chwila maximuin opóźniała
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się, w ciągu słonecznych następowała nieco j 

wcześniej.
Próby te, przedsiębrane na różnych drze- j  

wach i w różnych porach roku sprawdzone, 
dowiodły według p. Marcano:

1 ) że pod zwrotnikami odbywa się cykl obie
gu soków roślinnych w ciągu doby i przedsta
wia dwa, stosunkowo stałe maxima;

2 ) że w ciągu całej pory suchej, która pod 
równikiem trwa prawie pół roku, wewnętrzne 
ciśnienie soków jest niższe od ciśnienia atmo
sferycznego i

3) że w poi-ze deszczowej ciśnienie soków 
jest od atmosferycznego większe, co przede
wszystkiem zależy od wody pochłoniętej bez
pośrednio przez liście. F. S.

— Beyerinck wynalazł grzybek, który spro
wadza wypływ gumy arabskiej i senegalskiej 
na krzakach akacyi. Oudemans określił go 
jako Coryneum gummiparum Oud., lecz po 
dokładniej szem zbadaniu zmienił nazwę ro
dzajową tak, że ostatecznie nowo odkryty 
grzybek nosi nazwę Pleospora gummipara 
Oud. i należy do oddziału Eu-Plespora Saccar- 
da, w skład którego wchodzą grzybki paso- 
rzytne, żyjące na drzewiastych, dwuliścien
nych roślinach. Grzybek ten znaleść można 
czasem na kawałeczkach drzewa akacyj, któ
re px-zypadkowo do sprzedawanej w sklepach 
gumy były zamięszane. Dyjagnozę tego ga
tunku podał Oudemans w r. zeszłym w „Hed- - 
wigia“ Nr. 11 za miesiąc Listopad.

W. M.

— L. R o s s  ostatecznie rostrzygnął kwe- 
styją, dotyczącą dwu gatunków jaskrów, mia
nowicie Ranunculus reptans i R. flammula. 
Pomijając już liczne przejściowe okazy, jakie 
autor znajdował w naturze między temi dwo
ma gatunkami, a które wskazywały, że oba 
tworzą tylko odmiany jednego gatunku, brał 
on nasiona z typowych okazów It. reptans i 
hodując w skrzyniach na dobrej ziemi, już 
w przeciągu jednego roku otrzymał typowe 
okazy R. flammula. Podobnąż niestałość for
my R. flammula wykazała hodowla tego osta
tniego na cienistych miejscach, gdyż wtedy 
przekształcał się on w typowe okazy R. rep
tans. Istnieje więc tylko jeden gatunek, 
tworzący odmiany, zależne od zewnętrznych 
przyczyn. W. M.

— Harris Stone znajdował w Norwegii 
liczne okazy firletki smółki (Lychnis viscaria), 
z pięknemi kwiatami, których lepkie szypułki 
kwiatowe były gęsto pokryte żywemi i mart- 
wemi mrówkami. Mrówki te przylgnęły do 
lepkiego soku szypułek i tu śmierć znalazły. 
Firletka ta, która i u nas także jest pospolitą, 
dla mrówek jest niebezpieczną pułapką.

W. M.

— Doświadczenia Justa wykazały, że na
siona, które powoli i dobrze były wysuszone, 
mogą być ogrzane nawet do temperatury 1 2 0 ° 
O., a pomimoto nie tracą zdolności kiełkowa
nia, jeżeli je znów powoli zwilżać. Nagłe zwil
żanie działa wtedy zabójczo na protoplazmę, 
podobnie jak szybkie rozgrzanie po zamarz
nięciu. W- M.

(Zoologija).

—- W y p r a w a „T a 1 i z m a n a .“ Prof. 
A. Milne-Edwards czytał na posiedzeniu Aka
demii Nauk w Paryżu w dniu 17-ym Grudnia 
1883 r. sprawozdanie z wyprawy naukowej, 
odbytej na parostatku Talizman po oceanie 
Atlantyckim. — Talizman, zaopatrzony we 
wszystkie przybory do łowienia zwierząt, dra- 
gowania dna, mierzenia głębokości morza 
i oświetlenia elektrycznego, wyruszył z Ro- 
chefort 1-go Czerwca 1883 r., dokąd powrócił 
31 Sierpnia tegoż roku czyli po 3-miesięcznych 
badaniach. Wyprawa wspomniana miała na 
celu: 1 ) zbadanie północno-zachodnich brze
gów Afryki aż do Senegalu; 2 ) zbadanie brze
gów wysp Zielonego Przylądku, Kanaryjskich 
i Azorskich; 3) zwrócenie szczególniejszej 
uwagi na morze Sargasowe ze względu na 
jego faunę i naturę dna.

Rezultaty, osiągnięte przez wyprawę Ta- 
lizmana, pokrótce są następujące: Przekonano 
się, że w różnych miejscowościach badanych, 
głębokość oceanu wynosi od 500—6267 me
trów i prawie wszędzie napotkano faunę mniej 
lub więcej bogatą. Na głębokości 500—600 
metrów zamieszkują ocean liczne ryby, raki, 
holoturyje, jeże morskie i wiele gąbek.

Na głębokości 1000—1500 metrów mie
szkają liczne ryby, które stanowiły najgłó
wniejszą część zdobyczy wyprawy, a które od
znaczają się kolorami ciemnemi, mięsem rnięk- 

i kiem, skórą, pokrytą obfitą powłoką śluzu;
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P. A. Milne-Edwards wyraził zamiar urzą
dzenia w Muzeum historyi naturalnej wysta
wy kolekcyj zwierząt zebranych podczas wy
prawy Travailleura i Talizmana. ( Hevue scien- 
tijiąiie Nr. 25, 1883 r.) A. S.

(Paleontologija).

wiele z nich posiada blaszki fosforyzujące, 
zdolne oświecać ciemności, w jakich żyją. Da
lej, z tej głębokości wyciągano raki najroz
maitszych rodzajów i gatunków, niekiedy śle
pe, gąbki o skielecie krzemionkowym i holo- 
turyje.

Na głębokości 2000—2500 metrów (o 1 2 0  

mil od Cap Ghir) złowiono 2  okazy osobliwej 
ryby Eurypharynx pelecanoides, której jeden 
egzemplarz znalazł Travailleur (ob. „Wszech- 
świat“ Nr. 9 z r. 1883), dalej gąbki, bakte- 
ryje, polipy, liczne raki i ryby.

Na głębokości 3200—3655 metrów pomię
dzy Senegalem i wyspami Zielonego Przyląd
ka, sieci wyciągnęły podobne zwierzęta, a nad
to wiele nowych, szczególniej mięczaki, raki, 
polipy i gąbki.

Wreszcie na głębokości 4000—5000 metrów, 
pomimo wielkiego ciśnienia i ciemności, oraz 
braku roślinności, sondowanie i dragowanie 
wykazało dość liczne ryby, raki i holoturyje.

W  końcu Lipca (20-go) Talizman zatrzy
mał się na wyspach Zielonego Przylądka; wy
prawa odbywała wycieczki zoologiczne, bota
niczne i gieologiczne na lądzie, nadto badała 
faunę nadbrzeżną, a między innemi korale 
czerwone, które od kilku lat stały się w tej 
miejscowości przedmiotem dość ożywionego 
handlu.

30-go Lipca Talizman skierował się ku mo
rzu Sargasowemu, które składa się z masy 
wodorostów oddzielnych, płynących w kierun
ku prądów i wiatru; służy ono za przytułek 
całej rzeszy istot zwierzęcych oceanowych, 
których kolor harmonizuje z barwą wodoro
stów. Fauna morza Sargasowego składa się 
z ryb, wielu raków i rzadkich mięczaków.

Sondowania, dokonane przez Talizmana, wy
kazały, że dno oceanu na zachód od Marokko 
jest równe, pochyla się stopniowo, w miarę 
oddalania się od brzegów. Posuwając się od 
wysp Zielonego Przylądka, dno się zagłębia 
prawidłowo do 25° szer. półn., gdzie dochodzi 
do 6267 metrów, potem staje się wypukłem 
stopniowo ku wyspom Azorskim, a pod 35° sz. 
półn. dochodzi do 3000 metrów. Dno morza 
Sargasowego pokryte jest pokładami mułu 
bardzo delikatnego, natury pumeksowej; ku 
północy dno to się wznosi do 2500, a nawet 
1500 metrów'.

— Prof. uniwersytetu monachijskiego, K a
rol Zittel, ogłosił bardzo zajmującą rozpra
wę ') o jaszczurkach latających, których 
szczątki były dostrzeżone w warstwach wierz
chnich piętra górnego systemu jurajskiego, 
a mianowicie w tak zwanych łupkach litogra
ficznych, rozpościerających się w Bawaryi. 
Autor opisał i objaśnił rysunkiem wybornie 
zachowaną, a znalezioną w Winterbergu około 
Eichstaedt, przednią lewą kończynę jaszczurki 
Rhamphorhynchus Gemmingi, z odciskiem 
całkowitej błony lotnej; z opisu tego wynika, 
iż organ lotu u Rhamphorhynchusa może być 
poniekąd porównanym ze skrzydłami jaskółki 
albo mewy. Jest także opisany i inny gatunek 
jaszczurki Rhamphorhynchus longicauda, któ
rego prawie całkowity kościec, bo tylko bez 
głowy, został znaleziony w powyżwymienionej 
miejscowości.

Z uwag autora nad rodzajami, Rhampho
rhynchus i Pachyrhamphus, wypada znowu, 
że oba te rodzaje są bardzo blisko ze sobą 
spokrewnione, a typ ostatniego z nich jest 
właśnie ową formą, którą Goldfuss odtworzył 
całkiem błędnie i podał za jaszczurkę latają
cą Pterodactylus crassirostris. Rysunek myl
ny tej jaszczurki, wykonany pierwotnie przez 
Goldfussa, był wprowadzony później do zna
cznie większej liczby podręczników7 zoologicz
nych, paleontologicznych i gieologicznych; wi
dzieliśmy go nawet w najnowszym podręczni
ku zoologii, wydanym dopiero w roku zeszłym. 
Obecnie zaś Zittel dowiódł obszernie, że Pa
chyrhamphus crassirostris należy do długo- 
ogonowych jaszczurek latających, a nie do 
krótkoogonowych pterodaktylusów, jak to je 
szcze w roku 1870 ogłosił Seeley. Poprzesta
jąc na tej krótkiej wzmiance, nadmieniamy, 
iż czytelnicy, którzy się interesują kopalne-

•) P aleon tograph ica, tom  X X IX  (seiy ja  I I I ,  t. V ), 
zeszyt 2 -g i.
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mi gatunkami jaszczurek latających, znajdą 
w pracy Zittla ich wyczerpujący opis i jasne 
przedstawienie budowy anatomicznej.

J. Tr.

(Arclieologija przeddziejowd}.
— Z a b y t k i  a r c h e o l o g i c z n e .  „Re- 

vue Scientifique“ podaje z czasopisma „Cur- 
rier international," że ostatniemi czasy od
kryto w Meksyku budzące zdumienie szczątki 
zaginionej cywilizacyi. Mają się one odnosić 
do zamierzchłych czasów i stanowić przyczy
nek do historyi pierwotnych ludów Ameryki.

W Sonora, w Meksyku, około 4 mil hiszpań
skich na południo-wschód od Magdaleny, zna
leziono w lasach dziewiczych piramidę o pod
stawie 4350 stóp i wysokości 7550 stóp: mia
łaby więc ona rozmiary dwa razy większe od 
największej z piramid Cheopsa.

Od podstawy do wierzchołka wznosi się wę
żykiem droga jezdna około tej olbrzymiej bu
dowli. Zewnętrzna część muru składa się z gła
zów granitowych, starannie ociosanych i do
skonale przypasowanych.

W niewielkiej odległości, na wschód od pi
ramidy wznosi się tejże samej wysokości góra, 
pełna mieszkań wydrążonych w skale. Są to 
komory 5—10 stóp szerokie, 10—15 długie 
i średnio 8  wysokie, ze ścianami starannie 
ociosanemi; nie mają okien, lecz tylko jedno 
wejście,' zwykle znajdujące się w pośrodku 
pułapu.

Ściany pokryte są mnóstwem hieroglifów 
i rzeźb, wyobrażających istoty fantastyczne, 
z rękami i nogami ludzkiemi. Rozrzucone są 
też tu i owdzie w tych komórkach liczne narzę
dzia kamienne.

Niewiadomo jeszcze teraz, do jakiego ludu 
nadeżały te pomniki; zdaje się jednak, iż przy- 
pisać je należy przodkom Majosów, plemienia 
indyjskiego, żyjącego jeszcze teraz na połu
dniu od Sonory. Mają oni niebieskie oczy, ja 
sne włosy i jasną cerę i odróżniają się od in
nych plemion obyczajami, pracowitością i 
umiarkowaniem. Majosowie posiadają własne 
pismo i pewne wiadomości z matematyki i 
astronomii. B. B.

• ^oSBOJieHo IIeii3ypoK>. BapmaBa 2 $eB pa.u i 1884.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— K o n k u r s  d l a  e l e k t r y k ó w .  
Z okazyi wystawy elektrycznej w Turynie, 
rząd włoski wyznaczył 1 0 0 0 0  fr. nagrody za 
najpraktyczniejszy sposób elektrycznej trans- 
misyi ruchu. Do konkursu stawać mogą 
wszystkie narodowości. B. B.

Kalendarzyk © g r a f ic z n y .

17 -go L utego  1 7 4  0 r . u r. de Saussure H oracy Be
nedykt, um . 2 2 Stycznia 1 7 9 9  w G enew ie.

1 8 -go 1 5 6  4 r .  u r. Galilei G alileo w P iz ie ; stronn ik  
K opern ik a , odkryw ca praw  ruchu  w ahadłow ego; um arł 
w A rcetri (T o sk a n ija )  8 S tycznia 1 6 4 2 .

1 9 -go  1 4 7  3 r . u r. K opern ik  M ikołaj w T orun iu  
z o jca  M ik o ła ja , obyw atela k rakow skiego i  m atk i B a r
bary , siostry Ł ukasza  W atzelroda , biskupa w arm ińsk ie
go; w 14 9 2 r. zapisał się do g rona uczniów A kadem ii 
k rakow skiej, gdzie oprócz w ykładów  publicznych słu 
ch a ł nadto pryw atnie m atem atyki u. W ojciecha  B ru- 
dzew skiego razem  ze w sław ionym i później Jakóbem  
z  K obylina, B ernardem  W apow skiin , M iko ła jem  z S zad 
k u , 1 M ateuszem  z Szam otu ł i M arcinem  z Olkusza 
(m łodszym ), z którym i do końca życia u trzym yw ał c ią 
g łe  naukow e i osobisto stosunki; w r . 1 4 9  7 w yjechał 
do Bononii, gdzie w łasnoręcznie w pisał sw oje nazwisko 
w księdze słuchaczów  A kadem ii polskiej narodowości; 
w 15 0 0  w yk ładał publicznie w Bzym ie; w 15 04 p o 
w rócił do Polski i do 1 5 0 9  pozostaw ał w K rakow ie , 
gdzie rob ił obserw acyje. D e revolutionibus orbium  coe- 
lestium  wydane 5 razy: w N orym berdze 1 54 3 , w B a 
zylei 1 5 6  6 , w A m sterdam ie 1 6 1 7 , w W arszaw ie 
(z  p rzek ł. J a n a  B aranow skiego) 1 8 5 4 ,  w L ipsku  1 8 7 3 . 
U m arł 1 5 4 3 , we W schow ie (F rau en b u rg ).

2 0-go 1 6 94 r. ur. de V oltaire  F ranciszek  M ary ja .
2 2 -go 1 7 8 2  r . ur. J . F . H ausm ann , m ineralog , 

prof. w Gietyndze; um . 2 5 G rudnia 1 8 5  9.
2 3 -go 1 6 0 3  um . Caesalpinus C ezar, chem ik  i m e

talurg; w ydał D e m etallicis libri tres; był u r. 1 5 1 9 r.
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